
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 
    Утвърждавам: 

     М. Димитрова 

     Директор 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИКА НА УЧИЛИЩЕТО  

НА 24 МАРТ 2017 г. 
 

 

І част - Радиопредаване 

9,00 ч. - 9,30 ч.  Отг.: Марианка Райкова - ЗДУД  

            Мариана Георгиева и Петя Недкова; 

             Ученици от ІV ж клас 

 

 

ІІ част - Дейности, свързани с отбелязване на патронния празник под наслов „Моят час” 

10,00 ч. - 12,30 ч. 

 

1. Първи клас:  

 

  

 Четене и разказване на приказки от произведения на Елин Пелин. 

 

 Илюстрации към една от приказките на Елин Пелин. 

Отг.: кл.р-ли и възпитатели на І клас 

 

 

 

 

2. Втори клас:  

 Четене на творби от детското творчество на Елин Пелин. 

 Посещение на спектакъл на театрално студио „Барберини“. 

 Посещение на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ – „Меден рудник“; съвместна среща по 

покана на читалището на тема „Творчеството за деца на Елин Пелин и Астрид 

Линдгрен“. 

 Четене по роли на приказки от Елин Пелин и илюстрации към негови произведения. 

Отг.: кл.р-ли и възпитатели на ІІ клас 

 

3. Трети клас: 

 Представяне на информация за живота и творчеството на Елин Пелин. 

 Изразително четене на произведения от Елин Пелин. 

 Рисунки по приказки от Елин Пелин и изработване на табло. 

Отг.: кл.р-ли и възпитатели на ІІІ клас 

 

  

 



4. Четвърти клас: 

 Четене на творби от Елин Пелин и дискусия върху тях. 

 Илюстрация на любима приказка от Елин Пелин. 

 Турнир по народна топка. 

Отг.: кл.р-ли 

 и възпитатели на ІV клас 

5. Пети клас: 

 

V а  

 Изготвяне на табло за патрона на училището Елин Пелин. 

 Запознаване на учениците с биографията на Елин Пелин и с неговото 

творчество, четене на откъси от произведения на писателя. 

 Драматизация на творбата „Трите баби“ от Елин Пелин. 

 Илюстрации върху произведения на Елин Пелин и изготвяне на изложба в 

класната стая. 
 

       Отг.: кл.р-ли на V а клас 

 

V б  

 Литературно четене и обсъждане на любими творби от Елин Пелин. 

 „На гости на първокласниците“ – посещение на І б клас и четене на приказки. 
 

       Отг.: кл.р-ли на V а клас 

 

V в  

 Рисунки на теми „Моето училище“ и „Училище на бъдещето“. 

 Изложба от рисунките в класната стая.  
 

       Отг.: кл.р-ли на V в клас 

 

V г  

 Спортна среща по баскетбол в класа. 
 

       Отг.: кл.р-ли на V г клас 

 

V д  

 Изработване на постери. 

 Презентации „Творчеството на Елин Пелин“. 
 

       Отг.: кл.р-ли на V д клас 

 

V е  

 Разговор за живота и делото на Елин Пелин чрез обсъждане на презентация по темата. 

 Конкурс за краснопис по произведение на Елин Пелин. 
 

       Отг.: кл.р-ли на V е клас 

 

V ж 

 Презентация на тема „Биографията на Елин Пелин“. 

 Литературно четене. 

 Подготовка за Празника на приятелството. 
 

       Отг.: кл.р-ли на V ж клас 



 

 

6. Шести клас: 

 Турнир по волейбол 

 Спектакъл „Ветрената мелница“ – Актовата зала на училището, подготвен от ученици от 

VІ клас. 

        Отг.: кл.р-ли на VІ клас, Т. Войнова, 

  Ел. Пъкова 

 

 
 

 

7. Седми клас: 

 Презентация на биографията на Елин Пелин. 

 Литературно четене на произведения от писателя. 

 Спортна среща по баскетбол.  

        Отг.: кл.р-ли на VІІ клас и Ив. Тодоров 

 

 


